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2.2.1 Definicja autentycznych materiałów  

 

 Dzisiejsze czasy charakteryzują się przede wszystkim multimedialnością, możliwością 

nieograniczonego dostępu do Internetu. W współczesnych czasach podczas procesu 

dydaktycznego wykorzystuje się nie tylko i wyłącznie materiały dydaktyczne takie jak, 

podręczniki składające się z poszczególnych tekstów oraz zadań, których podstawowym 

zadaniem jest rozwój poszczególnej kompetencji u ucznia, ale także materiały autentyczne. 

Podstawowym zadaniem materiałów autentycznych nie jest cel dydaktyczny, a informacyjny.  

W procesie glottodydaktycznym najczęściej mają one charakter tekstów pisanych, ale coraz 

częściej nauczyciele sięgają również po zapis w formie głosowej, czy różnego rodzaju filmy1. 

 W procesie glottodydaktycznym materiały autentyczne pojawiły się w drugiej połowie 

XX wieku. To właśnie w tym okresie zaobserwowano rozwój podejścia komunikacyjnego, 

które koncentrowało się na wykreowaniu umiejętności użycia języka w rzeczywistej sytuacji 

komunikacyjnej. Bardzo szybko zaobserwowano, że dzięki wykorzystaniu materiałów 

autentycznych w nauce języka obcego można uzyskać wiele korzyści2.  

   Definicja pojęcia materiałów autentycznych nie jest skomplikowana. Bardzo łatwo 

można wyszczególnić jej poszczególne elementy. Jedną z głównych cech charakterystycznych 

materiałów autentycznych jest ich różnorodność pod kątem formy. W procesie 

glottodydaktycznym możemy wyszczególnić materiały autentyczne w formie: 

• ustnej, 

• pisanej, 

• ikonograficznej, 

• elektronicznej. 

Elementem charakterystycznym materiałów autentycznych jest także ich naturalny sposób 

powstawania. Są one efektem naturalnych kanałów komunikacji. Ich podstawowym celem nie 

jest dydaktyka języka obcego, a realny cel komunikacyjny. Bardzo często ich komunikat jest 

związany z kwestiami społecznymi, dlatego w literaturze można zetknąć się z ujmowaniem 

materiałów autentycznych, jako materiałów społecznych. 

                                                 
1 P. Iwan, Wykorzystanie autentycznych materiałów multimedialnych w nauczaniu języka niemieckiego, (w:) 

Języki Obce w Kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw, Wrocław 2009, s. 76 
2 M. Frączek, Wykorzystanie materiałów autentycznych na lekcji języka polskiego jako obcego, opublikowanego 

w czasopiśmie „profesor.pl” , nr 11/2014, źródło: 

http://www.profesor.pl/publikacja,28657,Artykuly,Wykorzystanie-materialow-autentycznych-na-lekcji-jezyka-

polskiego-jako-obcego (data dostępu: 17.01.2015) 
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Cechą charakterystyczną materiałów autentycznych jest także ich adresowanie oraz 

tworzenie. Twórcami tych pomocy naukowych nie są nauczyciele, autorzy podręczników, ale 

rodzimi użytkownicy określonego języka obcego. Również „są one w pierwszej kolejności 

skierowane do użytkowników języka”3.  

Materiały autentyczne są również związane z różnymi sferami życia. Najczęściej materiały 

autentyczne dotyczą takich płaszczyzn życia, jak: 

• życie codzienne, 

• życie zawodowe, 

• życie kulturalne, 

• życie społeczne, 

• obyczajowość4. 

Materiały autentyczne są to materiały, które „umożliwiają kontakt z naturalnym 

jeżykiem w rzeczywistych sytuacjach, stanowią doskonałe uzupełnienie materiału 

podręcznikowego”5. Materiały autentyczne to wszystkie materiały, teksty, które są w życiu 

codziennym wykorzystywane, przetwarzane przez osoby używające na co dzień danego języka 

. Nie powstały one przede wszystkim z myślą o dydaktyce języka obcego, a zostały one tylko 

do tego procesu zaadaptowane, wdrożone. Materiały autentyczne są stworzone przede 

wszystkim z naturalnego języka, który funkcjonuje w codziennym użyciu języka. Również nie 

ulega on uproszczeniu6. Możliwość użycia materiałów autentycznych w procesie 

glottodydaktycznym jest szeroka. Można je czerpać z wielu źródeł z życia codziennego, 

mediów, audycji radiowych, prasy, czy też telewizji. W dobie dostępu do Internetu możliwość 

zdobycia różnego rodzaju materiałów autentycznych nie jest trudna7.  

 

Tabela 4 Przegląd różnych materiałów autentycznych stosowanych w procesie glottodydaktyki 

Źródło Przykładowy materiał autentyczny 

Życie codzienne - mapy, 

- rozkłady jazdy, 

- ulotki turystyczne, 

                                                 
3 M. Smuk, Definicje i redefinicje materiałów autentycznych – perspektywa podmiotowa ucznia, „Języki: obce”, 

nr 01/2013, s. 77 
4 Tamże, s. 77 
5 M. Sosnowski, Prasa, audycje radiowe, filmy, literatura. Dlaczego warto wykorzystywać materiały autentyczne 

na zajęciach języka obcego?, „Języki: obce”, nr. 04/2012, s. 104 
6 J. Harmer, The practice of English language teaching, Longman, London 2007, s. 273 

7 M. Sosnowski, dz. cyt., s. 104 
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- szyldy reklamowe, 

Media - audycje radiowe, 

- dzienniki telewizyjne, 

- gazety reklamy, 

Audio - wywiady, 

- debaty, 

Pisane - literatura, 

- katalogi, 

- publikacje, 

Elektroniczne - Internet, 

- gry komputerowe, 

Zawierające wypowiedzi i rysunku - filmy, 

- komiksy, 

- gry planszowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Sosnowski, Prasa, audycje radiowe, filmy, literatura. Dlaczego 

warto wykorzystywać materiały autentyczne na zajęciach języka obcego?, „Języki: obce”, nr. 04/2012, s. 104 

 Materiały autentyczne są to wszelkiego rodzaju materiały, które są tworzone poprzez 

native-speakerów. Jednym z ich charakterystycznych elementów jest ich realizm. Przede 

wszystkim materiały autentyczne są to „artykuły w prasie codziennej, magazynach, internecie, 

podcasty, filmiki na youtube.com, wykłady na ted.com i wiele innych”8. Materiały autentyczne 

to źródło inspiracji dla nauczyciela języka obcego, a dla ucznia możliwość zetknięcia się z 

językiem codziennym9.  

 

                                                 
8 B. Topolska, Materiały autentyczne, czy adaptowane – co lepsze, 30.08.2014, źródło: 

http://www.beatatopolska.pl/materialy-autentyczne-czy-adaptowane-co-lepsze/ (data dostępu: 17.01.2015) 
9 Tamże 


